
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oi meus lindos!!! Quantas descobertas interessantes fizemos durante este ano! 

Já estamos chegando no mês de dezembro e juntos vamos construir mais 

conhecimentos e desvendar o mundo!  

Venha viajar conosco nesta maravilhosa e encantadora aventura! A pró tem um 

carinho muito especial por cada um de vocês! 

Beijocas. 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A – B 

DATA: 2 DE DEZEMBRO DE 2020 – QUARTA-FEIRA 

Para participar de nosso encontro on-line é necessário entrar com o 

e-mail institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite. 

Professores Online 

8h às 9h15 

Sala do 1oA – Prós Camila, Natália, Carol 

Sala do 1oB – Prós Natália, Camila, Margô  



ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Versos repetidos 

 

OBJETIVO: Ler música de repetição e acumulação de forma lúdica. 

 

O módulo 4 trouxe para a gente uma brincadeira muito divertida com música de repetição 

e acumulação. Será que vocês conseguem se lembrar de alguma música que os versos se 

repetem sempre? Na nossa aula online vamos brincar com esta música que está nas 

páginas 38 e 39 e realizar a atividade da “Roda de Conversa”.  

Após a nossa aula remota, realize individualmente a “Produção Textual” na página 39 e 

convide um adulto para brincar e cantar com você.  

Veja o vídeo com esta música que deixamos para você se divertir, acessando o link. 

https://www.youtube.com/watch?v=Oye2RDOWduc  

       

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 
ATIVIDADE: Reta numérica. 

 

OBJETIVO: Identificar regularidades na escrita numérica.  

 

Olá, amigos! A turma do Eleva está precisando muito da nossa ajuda para completar uma 

reta numérica. São vários desafios que o módulo propõe para pensarmos sobre a sequência 

numérica e também para revermos a ideia da dezena. Vamos lá? Fique ligado e realize as 

atividades nas páginas 112 e 114. 

Nas páginas 111 e 113 do módulo 4, você tem mais desafios bem interessantes que poderá 

fazer após a nossa aula online.  

 

Teatro: 
 

Meus Amores, 

Hoje no nosso encontrinho on-line continuaremos os ensaios para o nosso Grupão que 

apresentaremos o teatro “As Belas Borboletas”, inspirado na história do livro “A Bela 

Borboleta” de Ziraldo! Todos já sabem quais serão os seus personagens! Vamos treinando 

as nossas falinhas e no vídeo que gravei e já está hoje aqui disponibilizado para vocês, 

trago as músicas que iremos cantar e dançar no dia do teatro! Assistam ao vídeo quantas 

vezes quiserem e puderem... Dançando e cantando juntinho comigo! Oba!!!!!!  

https://www.youtube.com/watch?v=Oye2RDOWduc


Além do vídeo de hoje, das coreografias, deixaremos aqui para vocês o vídeo da semana 

do dia 16 e 18 de novembro (para quem ainda não assistiu) em que eu conto a história da 

Bela Borboleta! Dá o play! Beijinhos da Pró Cami! 

LINK VIDEO das Coreografias https://www.youtube.com/watch?v=cNPouSOBma0 

LINK VIDEO da História da Bela Borboleta https://youtu.be/IOCuTps5-Lo 

 

English time:  

December, Wednesday, 02sd, 2020 -  Quarta-feira, 02 de dezembro de 2020. 

Good Morning! 

Hoje vamos utilizar o student book, o livro colorido. Vamos abrir o student book na página 

65. Na primeira questão, vamos ver a diferença do som das letra “P” e “B”, ouvindo o áudio 

100. Na terceira questão, ouvir o áudio 102, marcar as letras e objetos de acordo com o 

áudio. Na quarta questão, ouvir o áudio 103 e circular a letra correta. 

Depois fazer a atividade da página 66. Na primeira questão, assistir o vídeo 9 e marcar 

no livro as imagens de cada criança. Na terceira questão, completar os desenhos de forma 

livre.  

 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 2 DE DEZEMBRO DE 2020 – QUARTA-FEIRA 

Para participar de nosso encontro on-line é necessário entrar com o 

e-mail institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite. 

Professores Online 

14h às 15h15 

Sala do 1oC – Prós Márcia, Roberto, João 

https://www.youtube.com/watch?v=cNPouSOBma0
https://youtu.be/IOCuTps5-Lo


ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Versos repetidos 

 

OBJETIVO: Ler música de repetição e acumulação de forma lúdica. 

 

O módulo 4 trouxe para a gente uma brincadeira muito divertida com música de repetição 

e acumulação. Será que vocês conseguem se lembrar de alguma música que os versos se 

repetem sempre? Na nossa aula online vamos brincar com esta música que está nas 

páginas 38 e 39 e realizar a atividade da “Roda de Conversa”.  

Após a nossa aula remota, realize individualmente a “Produção Textual” na página 39 e 

convide um adulto para brincar e cantar com você.  

Veja o vídeo com esta música que deixamos para você se divertir, acessando o link. 

https://www.youtube.com/watch?v=Oye2RDOWduc  

       

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 
ATIVIDADE: Reta numérica. 

 

OBJETIVO: Identificar regularidades na escrita numérica.  

 

Olá, amigos! A turma do Eleva está precisando muito da nossa ajuda para completar uma 

reta numérica. São vários desafios que o módulo propõe para pensarmos sobre a sequência 

numérica e também para revermos a ideia da dezena. Vamos lá? Fique ligado e realize as 

atividades nas páginas 112 e 114. 

Nas páginas 111 e 113 do módulo 4, você tem mais desafios bem interessantes que poderá 

fazer após a nossa aula online.  

 

Música: 

OBJETIVO 

Ler e interpretas figuras musicais, percepção musical. 

 

METODOLOGIA 

Serão apresentadas em frases as figuras de valores rítmicos aprendidas e faremos uma 

leitura das frases. 

Para ouvir durante a semana: https://youtu.be/0pTvYk3MuLM 

Wild Symphony 

Vamos nos divertir e assistir esta bela obra de arte. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Oye2RDOWduc
https://youtu.be/0pTvYk3MuLM


English time:  

December, Wednesday, 02sd, 2020 - Quarta-feira, 02 de dezembro de 2020. 

Good Morning! 

Hoje vamos utilizar o student book, o livro colorido. Vamos abrir o student book na página 

65. Na primeira questão, vamos ver a diferença do som das letra “P” e “B”, ouvindo o áudio 

100. Na terceira questão, ouvir o áudio 102, marcar as letras e objetos de acordo com o 

áudio. Na quarta questão, ouvir o áudio 103 e circular a letra correta. 

Depois fazer a atividade da página 66. Na primeira questão, assistir o vídeo 9 e marcar 

no livro as imagens de cada criança. Na terceira questão, completar os desenhos de forma 

livre.  

 

 

 

 
  


